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Inleiding 
 

Op vakantie in Bad Sooden-

Allendorf zagen wij een 

Bijbelse tuin met op de 

achtergrond een middel-

eeuwse kerk, de St. Crucis 

Kirche. Een prachtig gezicht. 

Zou dat ook niet iets zijn voor 

Oldenzaal, bij de Plechelmus? 

Een artikel in Tubantia waarin 

Felix Nijland mij over dit idee 

interviewde, was aanleiding 

voor Jet Slinger-de Graaf om 

te vragen of dit (ook) bij de 

Hofkerk in de tuin 

gerealiseerd zou kunnen 

worden. En dat is door de inzet van de klussengroep onder leiding van 

Herman Arends en verder met medewerking van Huub Zoontjes tot 

stand gekomen. Dankzij Inge Simao en Ko Deen is er subsidie voor dit 

project verkregen in het kader van "Maatschappelijke initiatieven 

Overijssel 2014". En zo staan er nu (nog meer) Bijbelse planten in de 

Hof rond de Kerk, in de Hof van Heden, welke naam bedacht is door 

Jan Bos. 

 

Wat zijn dat eigenlijk: Bijbelse planten? 

 

We onderscheiden drie categorieën: 

 

1. Planten die in de Bijbel genoemd worden, zoals de vijgenboom, 

de olijfboom, de bloemen des velds, de (bittere) kruiden. Dat zijn 

Bijbelse planten in eigenlijke zin. In de tuin van de Hofkerk beperken 

we ons grotendeels tot deze categorie. 

 

2. Planten gerelateerd aan de Bijbel, zoals Judaspenning, 

Salomonszegel, St. Janskruid, monnikskap, Jacobsladder. Deze 

planten worden niet in de Bijbel genoemd, maar hebben namen die 

naar de Bijbel verwijzen. 
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3. Legendeplanten, zoals sleutel-

bloem, kerstroos, lieve vrouwe 

bedstro, engelwortel, prikneus en 

vele andere. St. Pieter liet op 

zekere dag bij het openen van de 

hemelpoort zijn gouden sleutels 

naar beneden vallen. Een klein 

meisje was aan het spelen en zag 

de prachtige sleutels liggen, die 

straalden in de zonneschijn. Ze 

durfde ze niet op te rapen en rende 

naar huis om haar moeder te 

halen. Ondertussen stuurde St. Pieter een engel naar de aarde. 

Beneden gekomen nam de engel de sleutels weer mee terug naar de 

hemel. De mensen, die met het meisje mee waren gekomen, vonden 

daarom geen sleutels meer op die plek, maar wel bloeide er daar een 

plant die er nog nooit geweest was, met gele bloemen die aan de steel 

van die plant zaten als sleutels aan een ring. Men noemde de plant 

sleutelbloem. 

 

Symboliek 

 

De natuur speelt in de Bijbel een 

belangrijke rol. Logisch voor een volk 

waarbij de landbouw zo belangrijk 

was. In Bijbelse gelijkenissen worden 

dan ook vaak beelden uit de natuur 

geput. Woorden als 'wortel', 'vrucht', 

'zaad', 'oogst' en dergelijke komen 

herhaaldelijk in symbolische 

betekenis voor. 

In de beeldrijke taal van het Hooglied 

komen heel wat plantennamen voor: 

Ik ben een krokus van de Saronvlakte, 

een lelietje van dalen! Ja, als een lelie onder de doorns, zo is mijn 

vriendin onder de meisjes. Als een kweeboom tussen het wilde hout, zo 

is mijn lief onder de jonge mannen. Ik smacht ernaar in zijn schaduw te 

zitten; zijn vrucht is zoet voor mijn mond. Hij heeft mij binnengeleid in 
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het wijnhuis waar het schild van zijn liefde voor mij hing. Sterk mij met 

druivenkoeken, verkwik mij met kweeappels, want ik ben ziek van liefde! 

(Hoogl. 2:1-5). 

 

Namen 

 

Het blijft overigens moeilijk om de precieze namen van planten in de 

Bijbel te duiden. Hoe moet een Hebreeuwse naam vertaald worden? 

Wat is precies bedoeld? Zo wordt de "roos van Saron" ook wel als "lelie 

van Saron" vertaald of als "krokus van Saron". . .  

 

Informatie 

 

Er zijn veel boeken 

verschenen over Bijbelse 

planten, zoals "Plantenrijk 

van de Bijbel" van Michael 

Zohary, en "Planten uit de 

Bijbel" van Daan Smit waar 

in de beschrijving hier 

nuttig gebruik van wordt 

gemaakt. Ook op Internet is 

veel informatie beschik-

baar, zoals op het Platform 

Kerktuinen, www.samen-aan-tafel.nl/kerktuinen/ Op deze site zijn 

verschillende kerktuinen in Nederland en België vertegenwoordigd, 

o.a. die uit Lonneker bij de Kapel "Uit liefde" en natuurlijk de Hof van 

Heden! 

 

In de Bijbel komen meer dan 100 verschillende planten voor. In de Hof 

van Heden zijn 12 planten(groepen) uitgelicht, verwijzend naar de 12 

stammen van Israël in het Oude Testament en de 12 apostelen in het 

Nieuwe Testament. Van de vijgenbladeren, waarmee Adam en Eva zich 

omschortten, uit de Hof van Eden tot de Hof van Olijven toe. Met 

andere ogen kijken naar deze planten, dat beogen we. Deze Bijbelse 

planten halen de verhalen op die we elkaar blijven vertellen, al 

eeuwenlang, die tot onze verbeelding spreken en ons inspireren. 
 

http://www.samen-aan-tafel.nl/kerktuinen/
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Informatieborden 

 

Buiten op de hekken staan 3 informatieborden met beknopte informatie 

over de Bijbelse planten in de Hof van Heden. 

Hier wordt per plant(engroep) op de volgende pagina’s nog meer 

verteld dan daar op staat. 

 

 
Informatiebord midden  
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Bloemen des velds 

 

(langs het hek aan de kant van het gemeentehuis) 

 

De winter is voorbij 

 

Er komen overal in ‘t rond 

de mooiste bloemen uit de grond 

in blauw en paars en geel en rood 

en katjes langs de sloot. 

Vergeten is het wintertij, 

want de winter is voorbij. 

 

Willem Wilmink, 

naar Hoogl. 2:11-13. 

 

Lente 

 

Wie in de lente door de bergen en dalen van Israël of zelfs door zijn 

woestijnen rondzwerft, wordt getroffen door de bloemenweelde. Een 

groep, die vroeg in de lente bloeit, wordt gevormd door de opvallend 

mooie anemonen, tulpen, ranonkels en boterbloemen. In het Hooglied 

worden ze onder één rubriek gerangschikt: nitzanim. De Hebreeuwse 

lentemaand Nissan houdt hiermee verband. 
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Symboliek 

 

Daarnaast heb je een groep bloemen des velds die worden gehanteerd 

als symbool van kortstondigheid. Zoals klaprozen, kamille, gekroonde 

ganzebloem, saliesoorten en nog héél veel meer! Want alle stervelingen 

zijn als gras en heel hun pracht is als een bloem op het veld. Het gras 

verdort, de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft in 

eeuwigheid. (1 Pt. 1:24,25) 

 

Een andere groep bloemen zijn 

de leliën des velds. Ze hebben 

iets zorgeloos met hun uitbun-

dige pracht. 

En wat maak je je bezorgd over 

je kleren? Leer van de leliën des 

velds hoe ze groeien. Ze werken 

niet, ze spinnen niet. Maar Ik zeg 

jullie: zelfs Salomo met al zijn 

pracht en praal ging niet gekleed 

als een van hen. (Mat. 6:28-29) 

Er waren lelies ter versiering aangebracht in de tempel van Salomo in 

Jerusalem. Ze waren het zinnebeeld van schoonheid en vaak ook van 

vruchtbaarheid. Tevens zijn ze symbool van geestelijke reinheid, 

heiligheid en opstanding. Om die laatste reden plantte men ze dan ook 

vaak op kerkhoven. 

 

Maria wordt vaak afgebeeld 

met een lelie, vooral ook bij 

afbeeldingen van de annun-

ciatie: de aankondiging van 

de geboorte van Jezus aan 

Maria.  
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Vijgenboom 
 

(in een zwarte houten bak op het gras) 

 

De vijgenboom is de allereerste 

boom die in de Bijbel met name 

genoemd wordt, althans de bladeren 

ervan. Nu gingen hun beiden de 

ogen open en zij ontdekten dat ze 

naakt waren. Daarom hechtten ze 

vijgenbladeren aaneen en maakten 

daar lendenschorten van. (Gen. 3:7) 

En de appelboom dan? Wordt die 

niet nog eerder genoemd? Eva geeft 

Adam toch een appel? Maar dat 

staat zo niet in Genesis. Er wordt 

helemaal niet specifiek over een 

appelboom gesproken. De vrouw 

keek naar de boom. Zijn vruchten 

zagen er heerlijk uit, ze waren een 

lust voor het oog. (Gen. 3:6) Sterker 

nog, de meeste botanici zijn het er over eens dat de appelboom destijds 

niet voorkwam in Pales-

tina. Het zijn de kunste-

naars die hun verbeelding 

laten spreken. Aan het eind 

van de tweede eeuw duikt 

de appel op in een fresco 

van Adam en Eva in de 

catacombe van San 

Gennaro in Napels (hoewel 

niet iedereen ervan 

overtuigd is dat hier een 

appel(boom) te zien is). 

Hoe dan ook de appel is 

niet meer weg te denken uit het verhaal van Adam en Eva. 
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Vijg en appel samen 

 

Goltzius brengt in zijn 

schilderij De zondeval 

uit 1616 beide vruch-

ten in beeld: de appel in 

Eva's hand en een vijg in 

de hand van Adam. Dat 

is niet zomaar. De vijg 

staat in emblemata-

boeken (dat zijn boeken 

uit de zestiende en 

zeventiende eeuw met zinne-

beelden, afbeeldingen met een korte 

tekst, vaak een morele les) zowel 

voor overvloed als voor de 

verrijzenis van Christus. 

Overvloed, want Adam heeft nog 

niet van de appel gegeten en kan dus nog genieten van de overvloed van 

de Hof van Eden. Tegelijkertijd verwijst de vijg in Adams hand naar 

Gods belofte van verlossing van de mensheid door het offer en de 

wederopstanding van zijn zoon. De vijg in 

Adams hand attendeert ons dus op de tweede 

Adam (Christus), zoals Paulus daar over 

spreekt, zie ook Rom. 5:12-21. Mooi ver-

beeld! 

Overigens is de slangenkop hier ook 

fantasierijk afgebeeld! 

 

Symboliek 

 

De vijgenboom komt heel vaak voor in de Bijbel, ook als symbool van 

Israël. Als de druiven in de woestijn, zo vond Ik Israël, als de vroegste 

vruchten aan een vijgenboom, zijn eerstelingen, zo zag Ik uw vaderen. 

(Hos. 9:10). 
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Daarnaast is de vijgenboom ook de ontmoetingsplaats. Ontmoeten, 

elkaar zien, maar ook ont, dat is niet, moeten, rust, vrede: in de Bijbel 

lezen we hoe mensen, gezeten onder de vijgenboom zullen genieten van 

vrede. 

Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten 

tot snoeimessen; geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de 

oorlog leren zij niet meer. Iedereen zal onder zijn wingerd zitten of 

onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. (Mich. 4:3-4) 

Als Natanaël door Jezus wordt geroepen zit hij onder de vijgenboom. 

Dat is niet zonder reden. De vijg verwijst naar een volkomen leven 

waarin iedereen tot zijn recht komt. Jezus zegt dan ook van Natanaël: 

Daar heb je een echte Israëliet, in wie geen oneerlijkheid is. (Joh. 1:47). 

En dan is er nog het mooie verhaal van Zacheus die in een vijgenboom 

klimt om Jezus te zien. Het zal nog wel even duren voor de vijgenboom 

in de tuin van de Hofkerk zo groot is dat een Oldenzaalse Zacheüs 

zoekend en verlangend er in klimt, opgemerkt wordt tussen de bladeren 

en als een rijpe vijg naar beneden komt. 

 

Er klinkt heel wat mee als we een moment stil staan bij al deze 

betekenisvolle zaken rond de vijgenboom. Terecht heeft de vijgenboom 

daarom een prominente plaats gekregen in de Hof van Heden. 
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Rozen 
 

(direct achter het hek aan de kant van de bibliotheek) 

 

De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen. 

 

De tekst van het lied van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen is 

gebaseerd op Jesaja 35. De Statenvertaling van Jes. 35:1 luidt: 

 

De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de 

wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos. 

 

"Alleen al omdat Martinus Nijhoff een sonnet afsluit met Jesaja's 

woorden 'de wildernis zal bloeien als een roos' zou daar niet meer aan 

gesleuteld mogen worden. Want dat sonnet hoort voortaan tot de 

betekenis van de tekst in Jesaja." Zo schrijft de filosoof Theo de Boer 

in een artikel in Trouw in 1998. Maar het citaat van Nijhoff blijkt al in 

de vertaling van NBG uit 1951 verdwenen te zijn. Daar staat namelijk: 

'De steppe zal bloeien als een narcis.' In de NBV (2004) wordt het: de 

wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien. Dus, is het 

nu een roos, of een narcis of een lelie? Je zou bijna verzuchten: Wat is 

waarheid? En in het lied De steppe zal bloeien wordt de "roos" (of de 

narcis of de lelie) helemaal niet meer expliciet genoemd. Hopelijk is dat 

geen (rozen)doorn in het oog. Trouwens doorn in het oog heeft ook een 

Bijbelse achtergrond (Num. 33: 55). 

 

De roos komt niet heel erg vaak expliciet 

voor in de Bijbel. Maar voor de katholieken 

toch nog net iets meer, want die hebben ook 

nog het boek Wijsheid van Jezus Sirach 

(Ecclesiasticus): Ik groeide als een 

palmboom in Engedi, als een rozentuin in 

Jericho (Sir. 24:14). 

Deze tekst wordt vaak met Maria 

geassocieerd en heeft geleid tot afbeeldingen 

van Maria in de Rozenhaag. Een zeer 

beroemde is die van Stephan Lochner, te zien 

in het Walraff Richard museum in Keulen. 
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Ook de rozenkrans uit de Katholieke Kerk is met Maria verbonden. Het 

bekende lied: Er is een roos ontloken, gaat overigens terug op Jes. 

11:1. 

Roos van Jericho 

 

Mijn God maak hen als een werveldistel, als kaf voor de wind. (Ps. 

83:14) 

 

De plant die voor de 

"werveldistel" in aanmerking 

komt is de echte Roos van 

Jericho (er bestaat ook een 

valse Roos van Jericho). In 

het droge seizoen, wanneer 

de zaden van deze plant 

rijpen, vallen de blaadjes af 

en rollen de takjes zich naar 

binnen op. Hierdoor schrom-

pelt de plant ineen tot een 

kleine ronde bal. Losgerukt tijdens stormen rolt die bal dan voort tot bij 

een vochtige plaats, waar die zich weer ontvouwt. Hierbij komen de 

zaden vrij, die snel kiemen en in zeer korte tijd weer volwassen planten 

vormen. Dat de schijnbaar dode bal weer tot leven komt wordt 

verwoord in de Latijnse naam van de plant: Anastatica Hierochuntica, 

opstandingsplant (Anastatica gaat terug op het Griekse anastasis: 

opstanding; Hierochuntica duidt op Jericho). 

De legende vertelt hierover: Toen, na het bevel van Herodus om de 

kinderen te vermoorden, Jozef uit het Heilige Land trok stak hij de 

vlakte bij Jericho over en rozen ontsprongen uit Maria's voetstappen als 

begroeting van het kind in haar armen. Tijdens zijn leven spreidde deze 

plant zijn bloemen en toen hij stierf aan het kruis, stierf de bloem ook. 

Maar bij zijn opstanding, met Pasen, opende ze zich weer en groeide en 

bloeide op de vlakte. 
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Roos van Saron 

 

Ik ben een roos van Saron, een lelie 

der dalen. (Hoogl. 2:1) 

In 'Geestelijke natuurkunde' van 

J.J. Scheuchzer (Amsterdam 1785) 

staat van deze tekst een prachtige 

kopergravure, gemaakt door 

Johann Andreas Pfeffel. De 

afgebeelde roos is een 18e‒eeuwse 

dubbelbloemige tuinhybride. De 

roos lijkt wel uit de afbeelding naar 

voren te komen en zich naar ons toe 

te buigen. Het onderschrift luidt: 

Rosae Saron, Lilia Vallium. 

 

Rozenwater 

 

In Bijbelse tijden werden al rozen 

gekweekt. Oosterse volken zijn 

altijd al weg geweest van parfums 

en een van de allereerste vormen daarvan was rozenwater. De datum 

van de allervroegste rozenaanplant staat niet helemaal vast, maar men 

is er vrijwel zeker van dat het aan de Middellandse Zee was. Daar zijn 

diverse soorten inheems, zoals de Fenicische roos en de Hondroos. 

 

Symboliek 

 

De roos is het beeld van de liefde, de schoonheid, de vreugde, de 

stilzwijgendheid en ook het martelaarschap. In het laatste geval gaat 

het natuurlijk om een 

rode roos. Een witte 

roos staat voor de 

maagdelijke reinheid. 
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Wijnstok 
 

(bij de zijingang van de Hofkerk) 

 

Zij drongen door in het dal Eskol en sneden daar een wijnrank af met 

een druiventros, die zij met twee man aan een stok moesten dragen. 

(Num. 13:23) 

 

Wij zijn in het land geweest waarheen u ons gestuurd hebt en het vloeit 

werkelijk over van melk en honing. Kijk maar eens naar deze vruchten. 

(Num. 13:27) 

 

Zondag 13 september is de Hof van Heden, de tuin met Bijbelse 

planten rond de Hofkerk, geopend, waarbij bovenstaande teksten en 

illustratie tot leven werden gebracht. Eskol betekent trouwens 

druiventros en het dal wordt dan ook Druivendal genoemd. 
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Oorsprong wijnstok 

 

De wijnstok lijkt zo oud als de mensheid: En Noach begon een 

akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard. (Gen. 9:20) Maar er zit 

nog meer achter deze schijnbaar simpele mededeling verborgen. De 

wijnstok is namelijk waarschijnlijk afkomstig uit de hoogvlakten van 

Armenië. En dit verhaal vertelt dat eigenlijk. 

Want in het verhaal van de zondvloed horen we dat de ark landde op 

Ararat, een berg in Armenië. Dat Noach daar een wijngaard bouwde is 

dus niet zomaar, maar vertelt als het ware hoe de wijncultuur vanuit 

Armenië naar Palestina kwam. 

 

Hoe het verder ging toen Noach de wijn 

dronk, laat zich raden . . . En ook bij Lot 

en zijn dochters gold: als de wijn is in de 

man, is de wijsheid in de kan. 

 

Voordat de Israëlieten Kanaän 

veroverden, stond de wijnbouw er al op 

een hoog peil. Dat blijkt uit de 

bovengenoemde citaten uit Numeri. In die 

tijd was wijn een uitgelezen drank die men 

voorname gasten aanbod: En Melchisedek, 

de koning van Salem, bood hem (Abram) 

brood en wijn aan. (Gen. 14:18) 

 

Zegening 

 

De wijnstok werd het zinnebeeld van overvloed en Gods zegening in 

de toekomst: Zie de dagen komen, – godsspraak van de heer – dat de 

ploeger de maaier op de voet volgt en de druivenperser de zaaier. En 

de bergen zullen stromen van de most en alle heuvels zullen ervan 

druipen. (Am. 9:13) De overvloed en rijkdom aan wijn komt ook tot 

uiting in de zegen van Jakob voor Juda: Aan de wijnstok bindt hij zijn 

ezelin, aan de wingerd zijn edele volbloed; hij wast zijn gewaad in de 

wijn, zijn mantel in het bloed van de druiven. Zijn ogen zijn donkerder 

dan wijn, zijn tanden witter dan melk. (Gen. 49: 11,12) 

 



15 

 

De wijnstok was één van de "zeven zegeningen" die het land rijk was. 

(En, weet je welke de zes andere zegeningen waren? Antwoord: zie 

Deut. 8:8. of hieronder1) De wijnstok werd dan ook als nationaal 

symbool beschouwd. Hij werd afgebeeld op mozaïekvloeren en 

muurschilderingen, op deuren van synagogen, op aardewerk, meubilair, 

grafstenen en munten. Zelfs in ballingschap bleven de Israëlieten de 

wijnstokken van Judea in ere houden. Op vreemde bodem bleven ze ze 

in hun grafstenen beitelen. 

 

Nieuwe Testament 

 

In het Nieuwe Testament krijgt de wijnstok een immateriële betekenis. 

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. (Joh. 15:1). 

Dit mooie beeld met zijn 

rijke symboliek kon in Jezus' 

tijd iedere tempelganger voor 

ogen staan, want boven de 

poort naar het heilige was een 

vergulde wijnrank, waarvan 

alleen al de trossen mans-

hoog waren. 

Wat verdere symboliek 

betreft: de wijnstok verwijst 

ook naar verbondenheid met 

zijn omstrengelende ranken. 

 

En dan zijn er de vele 

verhalen over de wijn, zoals de verandering van water in wijn bij de 

bruiloft van Kana, de gelijkenis van de eigenaar van de wijngaard die 

naar het buitenland vertrekt, bedrogen en teleurgesteld wordt en dan 

zijn geliefde zoon stuurt die wordt vermoord, het verhaal van de 

werkers van het laatste uur in de wijngaard, en dat van de beker wijn 

die rondgaat bij het laatste avondmaal. Welk verhaal spreekt jou het 

meeste aan? Ook jouw favoriete verhaal zit verscholen in de wijnstok 

aan de zijingang van de kerk. 

  
                                                 
1 de zeven zegeningen (Deut. 8:8): een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en 

granaatappelbomen, een land van olijven en honing. 
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Christus in de wijnpers 

 

In de late middeleeuwen neemt de ‘mystieke wijnpers’ een prominente 

plaats in te midden van de vele lijdenstaferelen. Tal van afbeeldingen 

tonen Christus als object van marteling, bloedovergoten, liggend of 

gebukt onder het mechaniek van een wijnpers, die met een schroef 

wordt aangedraaid. In deze randdecoratie uit het Getijdenboek van 

Katherina van Kleef (ca. 1440) zien we zo’n voorstelling. Het kruis 

waar Christus aan werd vastgenageld, is vervangen door een wijnpers. 

Als een druiventros wordt zijn lichaam uitgeperst en zijn bloed wordt 

opgevangen in een kelk. 
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Riet 
(rechts van de hoofdingang) 

 

Riet komt in de landen rond de Middellandse Zee veel voor. Van de 

stengels worden matten gevlochten die voor schaduw boven een terrasje 

worden aangebracht. Veel zitgelegenheden in landen rond de 

Middellandse Zee zijn van een dergelijke rieten overkapping voorzien. 

Huub Oosterhuis maakte er een lied van: Vier muren en een dak van 

riet, meer is het niet, meer is het niet. Verderop in dit lied horen we:  

 

De oostenwind die knakt mij niet 

de westenwind verstrooit mij niet 

en alle winden her en der 

waaien mijn stengel niet omver 

en geur en kleuren heb ik niet 

ik buig, maar breken doe ik niet. 

 

En het eindigt met: 

 

Een pluim die waait, een vonk, een lied 

meer is het niet, meer is het niet. 

 

Mooie Bijbelse beelden, Jesaja klinkt er in 

door. Ja, inderdaad, zo is riet. 

 

Mozes 

 

Maar toen zij geen kans meer zag hem nog langer verborgen te houden, 

nam zij een mandje van riet, streek het dicht met aardhars en pek en 

legde het kind erin. Toen zette zij het tussen het riet aan de oever van 

de Nijl. (Ex. 2:3) 

 

Simon Fokke (1712-1784) maakte de ets "Mozes in het water 

geworpen" naar een tekening van Louis Fabritius Dubourg. Dit moment 

wordt niet zo vaak afgebeeld. Vaker zien we het vinden van Mozes door 

Farao's dochter. 
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Op de ets is de vertwijfeling op de gezichten te zien. Riet (te zien op de 

voorgrond van de ets) is dan ook symbool voor zwakte en 

breekbaarheid. Denk maar aan: 

 

Het geknakte riet zal hij niet breken en de kwijnende vlaspit blaast hij 

niet uit. Werkelijk, hij zal recht brengen. (Jes. 42:3). 

 

Canonieke boeken 

 

Het Hebreeuwse woord kaneh staat voor riet dat in moerassen en natte 

gronden groeit. In het Engels bestaat een soortgelijk woord voor riet: 

cane. 
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Naast de betekenis riet of rietstaf werd kaneh ook voor maatlat 

gebruikt. Beide betekenissen hield het ook in zijn Griekse vorm, canon. 

In overdrachtelijke zin werd het woord gebruikt voor richtsnoer of 

standaard. De kerkvaders van de vierde eeuw pasten het voor het eerst 

toe op de Bijbel en spraken van canonieke boeken. 

 

Rietzee 

 

Het riet kan zo dicht groeien dat er bijna niet doorheen te komen is. De 

tocht door de Rietzee spreekt tot de verbeelding. 

 

Toen de farao het volk had laten vertrekken, liet God hen niet door het 

gebied van de Filistijnen gaan, hoewel deze weg korter was. Want als 

het volk aangevallen zou worden, dacht God, zou het spijt kunnen 

krijgen en teruggaan naar Egypte. God liet het volk dus de omweg door 

de Rietzee-woestijn maken. Geheel uitgerust voor de strijd trokken de 

Israëlieten weg uit Egypte. (Ex. 13:17-18) 

 

Mozes bezingt de overwinning op de farao in een lied: 

 

De wagens van de farao, zijn machtige legers, Hij wierp ze in zee; de 

keur van zijn mannen, door de Rietzee verzwolgen. (Ex. 15:4). 

 

De rietstengels waren sterk, bijna bamboe-achtig. Hoewel taai kunnen 

ze toch wel afbreken en de punten die dan ontstaan zijn scherp. Je kunt 

er een spons op steken. Dat zien we aan het kruis: 

 

Meteen rende een van hen weg om een spons te halen, doopte die in 

wijn, stak hem op een rietstok en wilde Hem te drinken geven. (Mat. 

27:48) 
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Buigzaam, breekbaar, de kwetsbare mens 

 

De reusachtige hoge stengels van riet zijn zeer buigzaam en worden 

bewogen op het minste zuchtje wind. Dat beeld wordt verwoord in Mat. 

11: 7: 

 

Toen ze vertrokken, begon Jezus tegen de mensen over Johannes te 

spreken: ‘Waarom bent u naar de woestijn gegaan? Om naar riet te 

kijken dat beweegt met de wind? 

 

We zien datzelfde beeld, riet door de wind gestreeld en gebogen, ook 

terug in onderstaand gedicht. 
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Den 
 

(bij de pilaren aan de kant van het gemeentehuis) 

 

O dennenboom, o dennenboom, wat zijn uw takken wonderschoon. 

 

 

Maar onze kerstbomen zijn toch echt geen dennen, maar sparren. O 

Tannenbaum luidt de oorspronkelijke titel en wij leerden dat 

Tannenbaum spar betekent en een den Kiefer heet in het Duits. Bij de 

den zitten de naalden met z'n tweeën bij elkaar (den: duo), bij de spar 

afzonderlijk. Verder zijn de naalden van de den rond en die van de spar 

plat, driehoekig of vierhoekig. 

 

De kerstboom duikt in Nederland pas in de 

19e eeuw op, zie bovenstaande afbeelding uit 

1855. Er zitten nog geen kerstballen in de 

boom, wel "vergulde noten, appelen en 

suikerwerk". De "piek" is ook het bekijken 

waard! De boom ziet er wat karig uit, al zijn 

er al wel kerstkaarsjes in: echte kaarsjes 

natuurlijk. 
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Dennen in de bijbel 

 

Dennen worden ook wel pijnbomen genoemd. 

Pijnbomen kwamen wijd en zijd voor in het 

beloofde land, met name de Parasolden (Pinus 

pinea) en de Aleppo-den (Pinus halepensis). De 

grote kegels van de Parasolden bevatten vele tot 

2 cm lange, nootachtige zaden. Bij het 

verwijderen van de dikke buitenkant, komt een 

witte kern vrij, die veel olie bevat en aangenaam smaakt: de welbekende 

pijnboompit. Pijnboompitten kun je bijvoorbeeld in salades of in cake 

verwerken. 

 

Symboliek 

 

 

In zijn profetieën gebruikt Jesaja de altijdgroene dennenbomen als 

beeld van de rechtvaardigen. 

 

Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een 

mirtenboom opgaan (Jes. 55: 13) 

 

Je zou kunnen spreken van een veranderingsproces, waarbij de ene 

(ongemakkelijke, niet gewenste) stekeligheid (doornen en distels) 

overgaat in de andere (meer aangename) stekeligheid (dennennaalden). 

En misschien wel goed dat dat beeld van "stekeligheid" beklijft, want 

ook de "rechtvaardige" zal zijn of haar rafelrandjes houden. 

Anderzijds kun je op een dennenboom meer bouwen dan op doornen en 

distels, zoals we ook zien in de volgende citaten: 

 

Van het hout van de Aleppo-den liet hij twee cherubs maken van tien el 

hoog, die bestemd waren voor de achterzaal. (1 Kon. 6:23) 

 

De toegang tot de achterzaal liet hij afsluiten met deuren van Aleppo-

hout, die waren opgehangen in deurkozijnen met vijfhoekige stijlen. 

(1 Kon. 6: 31) 
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De dennenappels zijn een teken van vruchtbaarheid door de talrijke 

zaadjes die ze vrijgeven. 

 

Innerlijke rust als basis voor beweging 

 

In de winter sterven de vaste planten af, de meeste bomen laten de 

bladeren vallen en zijn kaal. Ook de den laat zijn naalden vallen, maar 

dat duurt een paar jaar. Vandaar dat je altijd ook groene naalden aan de 

den ziet. Groenblijvende bomen als de den staan symbool voor de 

uiteindelijke wedergeboorte van al het groen in het voorjaar. Het groen 

biedt hoop. 

De natuur komt tot rust om zich klaar te maken voor het voorjaar als al 

het groen weer ontspruit: het is een innerlijke rust als basis voor 

beweging oftewel verandering. 
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Brem 
 

(tussen de bloemen des velds direct achter het hek aan de kant van het 

gemeentehuis) 

 

De brem is een struik die veel voorkomt in de woestijnen van Israël. De 

in de bijbel genoemde brem, 

Retama raetam, lijkt wel op onze 

brem, maar de twijgen zijn langer 

en buigzamer. De brem in Israël 

bloeit in de lente met fraaie witte 

bloemen. De bremstruik ziet er dan 

uit als één grote hoop sneeuw. De 

bloemen hebben een aangename, 

zoete geur. Ze worden dan ook 

volop door insecten bezocht. 

Hoewel de bladeren klein en schaars zijn, kan de brem beschutting 

bieden tegen wind en schaduw brengen in de verzengende hitte van de 

woestijn. 

 

Elia en de bremstruik 

 

Elia is op de vlucht voor koningin Isebel. Hij is ten einde raad en wil 

alleen nog maar sterven. Onder een bremstruik valt hij neer. Maar dan 

komt er een verandering. Hoe komt die verandering tot stand? In het 

verhaal van Elia wordt de bremstruik genoemd. Je leest er misschien 

zomaar overheen. Zou ik niet doen. Laten we eerst eens lezen. 

 

Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda 

aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver 

de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend 

naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, 

want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ Hij viel onder de 

bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: 

‘Word wakker en eet wat.’ Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een 

brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij 

had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. Maar 

de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: 
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‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.’ Elia stond op, en 

toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, 

veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb 

kwam, de berg van God. (1 Kon. 19:3-8) 
 

In de brem resoneert het hele verhaal van wat er met Elia gebeurt. "In 

gloeiende kooltjes gebakken" staat er. Uit de wortels van de brem kun 

je houtskool winnen die van bijzonder goede kwaliteit is en lang blijft 

gloeien. Uitstekende brandstof om eten op te koken of brood in te 

bakken. Ook in die gloeiende kooltjes is de brem dus aanwezig. 

De wortels van deze bremsoort zijn bijzonder lang en maken het 

mogelijk dat de plant bij het grondwater komt. Ze kan zodoende 

maanden en zelfs een aantal jaren zonder regen doorkomen. Op de foto 

zijn die lange wortels te zien. Door winderosie zijn ze blootgelegd. 
 

Ja, de brem in dit verhaal staat er niet zomaar. Beschutting tegen de 

wind met het striemende zand, dat zo kan schuren. In de luwte tot rust 

komen. Een plekje in de schaduw, even uit de zinderende hitte van 

alledag: dat alles biedt de brem. Diep geworteld, ferme basis, kan tegen 

een stootje. Levert gloeiende kooltjes, die niet als een strovuurtje 

uitgaan, maar blijven doorgloeien, ook onder zware omstandigheden: 

ontbrandend vuur van verlangen. 

Brem: geen slechte keuze, Elia! 
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Judasboom 
 

(in zwarte houten bak op het gras dichtbij de hoofdingang) 

 

Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de melaatse, kwam 

een vrouw naar Hem toe met een albasten flesje kostbare balsem, en 

goot dat over zijn hoofd leeg, terwijl Hij aan tafel was. Toen zijn 

leerlingen dat zagen, zeiden ze verontwaardigd: ‘Waar is die 

verspilling goed voor? Want dat had voor veel geld verkocht en aan de 

armen gegeven kunnen worden. (Mat. 26:6-9) 

 

Judas is de penningmeester en is verontwaardigd over wat hij en de 

andere apostelen zien als verspilling. Hij verraadt Jezus en krijgt daar 

30 zilverlingen voor. Op het schilderij van Rembrandt zien we hoe 

Judas nadat hij berouw had gekregen de 30 zilverlingen in de tempel op 

de grond gooide. Volgens de legende groeide daaruit de plant 

Judaspenning, die zilverachtige zaaddozen heeft die op penningen 

lijken. 
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En nadat hij de zilveren penningen 

de tempel in gegooid had, vertrok 

hij. Hij ging heen en hing zich op. 

(Mat. 27:5) 

 

 

 

 

 

Judas alleen verrader? 

 

Is Judas alleen maar een verrader, 

of meende hij oprecht dat het 

misging met het Koninkrijk en 

dat er een daad gesteld moest 

worden? En liep het vervolgens 

helemaal uit de hand? 

Anderzijds gaat het verhaal dat 

Judas bij elke transactie zichzelf 

een "bonus" toekende, zoals we 

dat in huidige termen zouden 

noemen. Zag Judas misschien 

deze "bonus" verloren gaan toen 

de kostbare balsem niet te gelde 

gemaakt werd? 

Het verhaal van Judas heeft meer 

lagen. En Judas, hij wist zelf niet 

waar hij wezen moest, maar het 

gebaar dat men veel later pas 

doorzag, was dat hij met hem 

stierf, die dag. (Matteüs Passsie 

viering Stille Week Hofkerk) 

Ja, Judas stierf ook die dag. Hoe 

kijken we tegen Judas aan? Is 

verraad wel altijd wat het lijkt? In het recente boek "Judas" door Amos 

Oz worden dit soort vragen gesteld. 

  

Satan neemt Judas' ziel 
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Judasboom 

 

 

Volgens de legende had de Judasboom vroeger witte bloemen en 

inderdaad zijn er ook tegenwoordig nog witte variëteiten. Nadat Judas 

zich zou hebben verhangen aan deze boom, veranderden de bloemen 

van wit naar het rozerood van zijn bloed. 

Een andere legende gebaseerd op het feit dat de bloemen zo op de kale 

takken beginnen te groeien, verwijst naar de kruisiging en opstanding 

van Jezus: eerst het bloed, de roze tot paarse bloesem en dan het jonge 

frisse groene blad, nieuw leven, de wederopstanding. Een mooie 

vergelijking. 
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Buxus 
 

(rechts van de hoofdingang en ook rond de grote boom) 

 

De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de 

beukeboom en de busboom te gelijk, om te versieren de plaats Mijns 

heiligdoms, en Ik zal de plaats Mijner voeten heerlijk maken. (Jes. 60: 

13) 

De busboom (zo wordt de buxus in de Statenvertaling genoemd) is een 

"bossige" heester. Er staan er heel wat rond de Hofkerk. In zuidelijker 

streken neemt hij de vorm van een boom aan en kan dan wel 7 meter 

hoog worden. Dat zijn dan bomen van 80 tot 100 jaar oud. 

Sinds oudsher gebruiken kloosterlingen buxus als haag om de vakken 

van de kruidentuin. 

 

 

Minder bekend is dat de oudste vermelding in de literatuur van een met 

Kerstmis opgestelde boom met lichtjes niet een spar betreft, maar een 

buxus! Dus volgend jaar een buxus met Kerst in huis of toch maar niet? 
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Palmpaschen 

 

Wie onzer heeft in zijn jeugd de palmpaasch gekend? Wie ziet zichzelf 

nog in zijn herinnering op Palmzondag rondstappen met een stokje, 

waarop een broodvogeltje zat, dat je met zijn krenteoog zoo schichtig 

kon aankijken, en fier de palmtakjes droeg op kop en rug? 

Menigeen zal dit jeugdgebruik thans vergeefs in zijn woonplaats 

terugzoeken, want de palmpaasch vermindert met het jaar en zal 

waarschijnlijk zeer spoedig geheel tot het verleden behoren. 

 

Aldus dr. C. Catherina van de Graft in 1910. Het is nog wel 

meegevallen. Ook in Oldenzaal zijn nog steeds Palmpaasoptochten, in 

het centrum en in Zuid-Berghuizen. De oudste afbeelding (zie 

hierboven) van een Nederlandse Palmpaas is afkomstig van Jacobus 

Buys uit de jaren 1771-1773. 
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Palmpaas en meiboom 

 

Wat is nu eigenlijk het verband tussen de 

opgesierde Palmpaas en de Palmzondagviering? 

De intocht van Jezus wordt al sinds de vierde 

eeuw herdacht met jaarlijkse processies op 

Palmzondag. Daarbij werd vaak een houten 

beeld met Jezus op een ezel door de straat 

getrokken. In het Rijksmuseum Twenthe staat 

een prachtig exemplaar uit de 14e eeuw, een van 

de topstukken van het museum. 

 

 

Bij de Palmzondagprocessie werden 

palmtakken gedragen. Tegelijkertijd wordt 

Palmzondag gevierd in het voorjaar, vaak 

slechts enkele weken voor het feest van de 

meiboom. De Palmpaas is feitelijk niets 

anders dan een verkleinde meiboom. De 

twee gebruiken gingen versmelten en voor 

de Palmzondagprocessie werden kleine 

meiboompjes, de Palmpasen, gemaakt. 

 

Lied 

 

Oldenzaal had zijn eigen versie van het Palmpaaslied: 

 

Palm, palm-paoschen, 

De hoonder gaon en kraoschen. 

Heikorei, heikorei, 

Ast nog eenmaal Zondag is, 

Dan kriege we 'n lekker tikei. 

 

Het Heikorei moet gezien worden als een verbastering van het Kyrie 

eleison, Heer ontferm u over ons, dat bij de processies steeds herhaald 

werd. 
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En na afloop? De vrouwen in Oldenzaal zijn zoo practisch om na afloop 

van den Palmzondag den stok met den aangebonden palmtakken als 

bezem te gebruiken. 

 

Katholiek? 

 

Palmpasen een katholiek gebruik? In ieder geval van oorsprong 

geenszins: Eerst trekt men naar 't huis van den burgemeester, in 

vroeger jaren ook wel naar dat van den dominé, waar elk kind van de 

"juffrouw" een paar koekjes kreeg. 

 

Bronnen: 

Dr. C. Catherina van de Graft, PALMPAASCH, een folkloristische 

studie van Palmzondaggebruiken in Nederland Dordrecht 1910. 

A.J. Bernet Kempers, Om een struik die palm werd, Het Nederlands 

Openluchtmuseum Arnhem, 1966. 
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Kruiden 
 

(aan de voet van de bomen in de zwarte bakken die op het gras staan) 

 

Als we aan kruiden denken in verband met de bijbel komen misschien 

allereerst de bittere kruiden uit 

de Pesach-maaltijd in gedachten. 

"Het bittere kruid" van Marga 

Minco over de Jodenvervolging 

in de Tweede Wereldoorlog 

verwijst in de titel hiernaar. In 

het Hebreeuws wordt gesproken 

van maror. De Joden eten het op 

sederavond ter nagedachtenis 

aan de slavernij in Egypte. Het 

symboliseert het leed dat 

mensen wordt aangedaan. 

 

Maror is meer een verzamelnaam dan een term voor een bepaalde soort. 

Voor de sedermaaltijd wordt meestal mierikswortel of een bittere 

slasoort (bindsla) gebruikt. 

 

Geneeskrachtige kruiden 

 

Geneeskrachtige kruiden worden nergens in de bijbel met name 

genoemd. Er staat bijvoorbeeld nergens dat dille goed zou zijn bij 

maag- en darmklachten. Toch werd het daar wel voor gebruikt. En zo 

waren er tal van kruiden voor allerlei kwalen. Op het eerste gezicht is 

het dus vreemd dat de bijbel daar over zwijgt. De Wet verbood ze 

echter, omdat God de enige geneesheer was: "Op zijn ziekbed zal de 

Heer hem tot steun zijn. Hoe lang hij ook ziek ligt, U keert zijn lot ten 

goede." (Ps. 41:4). 
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Munt 

 

Munt wordt in het Nieuwe Testament met het Griekse woord 

heduosmon vermeld. Dit betekent zoete geur met een zinspeling op de 

aangename geur van munt. Het werd als kruid bij de maaltijd gebruikt, 

maar ook uitgestrooid op de vloer van huizen en in de synagogen. We 

komen het o.a. tegen bij Mattheus: Wee, 

jullie schriftgeleerden en farizeeën, 

huichelaars, jullie geven tienden van 

munt, dille en komijn, maar 

veronachtzamen wat in de wet zwaarder 

weegt: recht, barmhartigheid en trouw, 

terwijl men het een zou moeten doen 

zonder het andere te laten. (Mat. 23:23). 

Hoewel de plant munt niets met munt als 

geldstuk te maken heeft, hebben we met 

een kleine knipoog munt geplaatst in de 

bak bij de Judasboom. 

 

Origaan/ majoraan/ marjolein 

 

Jezus hangt aan het kruis en heeft dorst. 

Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een 

spons in en brachten die naar zijn mond. (Joh. 19:29) Tegenwoordige 

vertalingen (zoals deze Nieuwe Bijbelvertaling) gebruiken de naam 

majoraantak ipv het vroegere hysopstengel. De reden is dat de echte 

hysop (hysoppus officinalis) helemaal niet voor komt in Israël en de 

Sinaï. Vaak wordt tegenwoordig in verband met de tekst van Johannes 

over de dorst van Jezus aan het kruis gedacht aan origanum syriacum. 

Deze plant kan 1 meter hoog worden. 

Die zou bruikbaar geweest kunnen zijn. 

Daarbij wordt aangetekend dat het niet 

vast staat dat het kruis zo hoog is 

geweest als soms in de kunst 

voorgesteld. 

"Onze" majoraan heet origanum vulgare, 

een zusje van origanum syriacum. 
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Dadelpalm 
 

(in de winter binnen in de Hofkerk; verder in een zwarte houten bak op 

het gras) 
 

Hoewel we de palm erg goed kennen uit het verhaal over de intocht in 

Jeruzalem, is het niet Jeruzalem maar Jericho die de Palmstad genoemd 

wordt. Daar groeiden de mooiste soorten. 
 

Daar liet de HEER hem het hele land zien: het hele gebied van Gilead 

tot aan Dan, Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, heel Juda tot 

aan de zee in het westen, de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de 

palmstad Jericho, tot aan Soar. (Deut. 34:3) 
 

 

In de Shalom Al Yisrael Synagoge lag een groot mozaïek met centraal 

daarin een afbeelding waarin de palm nadrukkelijk aanwezig was. De 

inscriptie luidt: Shalom Al Yisrael, waar de mozaïek en de synagoge 

naar genoemd zijn. 

In het Hebreeuws heet de palm Tamar, ook een bekende meisjesnaam. 
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Vruchten 

 

De dadelpalm is een zeer nuttige boom door zijn vruchtbaarheid. Dadels 

zijn voedzaam en smaken voortreffelijk. De bladstelen werden gebruikt 

voor het vlechten van manden, vogelkooien, hangmatten, touwen en 

snoeren en de bladeren als afdekking van hutten en voor het 

vervaardigen van matten en voor omheining. 

 

Symboliek 

 

Als symbool duikt de palmboom al vroeg op als decoratie-motief in de 

tempel (zie bijv. 1 Kon. 6:29) en 

verder als symbool voor de 

schoonheid in het Hooglied 

(Hoogl. 7:8) en als symbool van 

de rechtvaardige man: De 

rechtvaardige groeit als een 

palmboom op (Ps. 92:13). De 

slanke, altijdgroene boom, die 

niet knakt door een windstoot of 

bezwijkt onder het gewicht, maar 

zich alleen gracieus buigt. 

De palm hoort ook bij vreugde en feesten. Vooral bij het 

Loofhuttenfeest worden palmtakken (loelav) gebruikt. 

Maar bovenal is de palm het teken van de overwinning, de triomf. En 

dat is niet alleen zo in de Bijbel (denk aan Palmzondag, de intocht in 

Jeruzalem), maar bijvoorbeeld ook bij de Romeinen. 

Martelaren worden vaak met een palmtak afgebeeld. Daarmee zou je 

kunnen denken dat de palmtak het symbool is van het martelaarschap. 

Maar dat is niet direct de betekenis. Het is bij martelaren juist het 

symbool van de overwinning. Dat komt tot uiting in het boek 

Openbaring: 

Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen 

en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het 

lam, in witte kleren en met palmtakken in de hand (Openb. 7:9). Toen 

richtte zich een van de oudsten tot mij en zei: ‘Wie zijn dat in die witte 

kleren en waar komen zij vandaan?’ Ik antwoordde hem: ‘Heer, dat 

weet ú.’ Toen zei hij: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking 



37 

 

komen, die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam. 

(Openb. 7: 13-14) 

 

 

Nuttige boom, symbool voor schoonheid, de rechtvaardige, vreugde, 

feesten en overwinning: het is niet vreemd dat de palm zo vaak 

genoemd wordt in de Bijbel en dat de palm, ‘s zomers in de tuin en ’s 

winters warmpjes binnen, altijd nabij is. 
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Olijf 
 

(in de winter binnen in de Hofkerk; verder in een zwarte houten bak op 

het gras) 

 

Verspreid over de berghellingen van Galilea, Samaria en Judea vind je 

hele olijfbossen, waarvan de bekendste de Olijfberg in Jerusalem is. 

Met daarbij de Hof van Olijven. 

 

Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane 

genoemd werd. Hij zei: “Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.” 

(Mat. 26:36) 

 

 

Maar weet u eigenlijk wel wat Getsemane betekent? Het is Hebreeuws 

en betekent oliepers. De vruchten van de olijfboom werden geplukt in 

de herfst, als ze helemaal rijp waren. De olie werd eruit gehaald door 

de olijven met een ronddraaiende steen te pletten. Er spoot dan een 

straal olie onder de steen vandaan, die in een reservoir onder de grond 
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werd opgevangen. Vroeger stonden er van die olijfpersen aan de voet 

van de Olijfberg. Vandaar de naam van die plek: Getsemane. 
 

Ook het graf van Jezus is in een olijfgaard: Dicht bij de plaats waar 

Jezus gekruisigd was, lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, 

waarin nog nooit iemand begraven was. (Joh. 19:41) 
 

In Nederland heeft de olijfboom de laatste jaren een flinke opmars 

gemaakt. Er is zelfs een heuse olijfgaard, en wel in Otterlo op de 

Veluwe. Er staat daar o.a. een 800 jaar oude olijfboom. Deze olijfbomen 

kunnen tegen het Nederlandse klimaat. 
 

Symboliek 
 

Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. Tegen de 

avond kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. 

Toen wist Noach dat het water op aarde gedaald was. (Gen. 8:10-11) 

De olijfboom staat symbool voor vrede, liefde en trouw. De duif met 

de olijftak is daar alom de ultieme verbeelding van: icoon van het 

nieuwe leven. De rechtvaardige wordt in de Bijbel met deze 

altijdgroene boom vergeleken. Priesters, koningen en profeten werden 

met olijfolie gezalfd. 

Olijfolie voedt en geneest, zoals onder meer blijkt uit het verhaal van 

de Barmhartige Samaritaan, die de wonden van het slachtoffer 

behandelt met olijfolie. Vandaar dat olijfolie ook symbool is geworden 

van de genezing van de ziel. 
 

Trouw, rust en zuivering, maar bovenal staat de olijftwijg symbool 

voor vrede en een positief toekomstbeeld: met die gedachte worden 

we stil onder de olijfboom. 


